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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีบุคลากรสายอาจารย ์
 

ค าชี้แจง 
1. การแบ่งประเภทอาจารยเ์พื่อการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าป ี

1.1 อาจารย์เน้นบริหาร คืออาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งบริหารในรอบปีที่ประเมิน ซึ่งมีภาระงานสอนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการก าหนดภาระงานสอนฯ 

1.2 อาจารย์เน้นวิจัย คืออาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติและปฏบิัติตามกรอบภาระหน้าที่เน้นวิจัย            
      (รายละเอียดตามค าอธิบายเพ่ิมเติม แนบท้าย)           
1.3 อาจารย์เน้นสอน คือ อาจารยป์ระจ าที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 และ 1.2 

2. วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจากส่วนกลางทัง้หมด 100 คะแนน 
3. กรณตี้องการก าหนดการประเมินเพิ่มเติมตามทิศทางของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  

ให้ก าหนดเกณฑ์ประเมินในข้อ 5 : งานอื่นๆภายในหน่วยงานต้นสังกัด และข้อ 7 : คุณลักษณะและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของแบบประเมิน โดยคะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน และน ามาเทียบสัดส่วนร้อยละที่ก าหนดไว้ตาม
ตารางเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายอาจารย์ 

4. การแบ่งช่วงผลคะแนนการประเมนิ 

คะแนนประเมิน เกรด 

 80 A 

70-79 B 

60-69 C 

 60 ไม่พิจารณาขึ้นเงินเดือน 

5. เกณฑพ์ิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีของบุคลากรสายอาจารย ์
5.1 อาจารย์ประจ าทุกประเภทต้องมีผลคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
5.2 อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการเมื่อครบก าหนดเวลา 4 ปีนับจากเริ่มเป็นอาจารย์ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือ 6 ปีส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องมีบทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
เผยแพร่ในปีที่ประเมิน โดยมีค่าถ่วงน้ าหนักรวมของผลงานไม่ต่ ากว่า 0.40 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 ที่ก าหนดโดย สกอ. (กรณีอาจารย์ไม่มีผลงานดังกล่าวข้างต้นในปี
การศึกษานั้นๆ แต่ปฏิบัติภารกิจพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าตอบแทน หน่วยงานที่มอบหมายภารกิจ
พิเศษสามารถเสนอเรื่องต่อกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี) 

5.3  อาจารย์ประจ าทุกประเภทต้องมีภาระงานสอนหรือภาระงานเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของหน่วย 
กิตภาระงานรวมในอาจารย์แต่ละประเภท 

5.4 ผู้ที่ไม่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 5.1 หรือ 5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเลิกจ้าง 
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เกณฑ์ประเมนิผลการปฏิบตัิงานบคุลากรสายอาจารย ์

 

ผลสัมฤทธิ์ด้าน 
คะแนนรวม 

ไม่เกิน 

น ามาเทียบสัดส่วนร้อยละของคะแนนประเมิน 

อาจารย์เน้นสอน อาจารย์เน้นวิจัย 
อาจารย์ 
บริหาร 

1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต (a) 
(อาจารย์เน้นบริหาร) 

270 
(180) 

35 20 20 

2. งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (b) 120 10-30** 

3. งานบริการทางวิชาการ (c) 40 10-15** 

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (d) 20 5-10** 

5. งานอื่นๆภายในหน่วยงานต้นสังกัด* (e) 100 20-30** 

6. งานบริหารโดยต าแหน่ง (f) 30 - - 30 
7.    คุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (g) 20 5 

8.    สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย (h) 

30 0 – 15** 

 รวม 100 

 

* งานอื่นๆ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. วิทยาลัย/คณะ/สถาบันก าหนดเกณฑ์และรายละเอียดเอง (คะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน) และ/หรือ วิทยาลัย/

คณะ/สถาบันอาจน าเกณฑ์ภาระงานเทียบเท่ามาพิจารณาใช้ตามความเห็นชอบของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน กรณีมีเกณฑ์

ภาระงานเทียบเท่าเป็นหน่วยกิต ให้แปลงหน่วยกิตเป็นคะแนน ด้วยเกณฑ์ 1 หน่วยกิต = 10 คะแนน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็น

การประเมินซ้ าซ้อนกับเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านที่ 1 : งานสอนและการผลิตบัณฑิต หรือ 

2. ใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

** ผู้รับการประเมินสามารถก าหนดสัดส่วนร้อยละของคะแนนได้เองภายในขอบเขตที่ก าหนด ทั้งนี้สัดส่วนร้อยละของ

คะแนนประเมินทุกข้อรวมกันต้องเท่ากับ 100 

 

การค านวณคะแนนรวม 

น าคะแนนทุกด้านที่ได ้คือ a , b , c , d , e , f , g และ h ตามล าดับ มาค านวณคะแนนรวมโดยวิธีคิดแยกตามน้ าหนัก

คะแนน ตามเกณฑ์อาจารย์แต่ละประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยคะแนนที่ได้จะไม่เกิน 100 คะแนน 
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เกณฑ์ 

คะแนนสูงสุดที่
น ามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน

ประเมิน 
1. งานสอนและการผลิตบัณฑิต 

1.1 ปริมาณการสอน  
1.2 ภาระงานทีเ่ทียบเท่าหน่วยกิตการสอนตลอดปีการศึกษา 

(คิดภาระงานตามประกาศ มรส.และตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอนและการผลิตบัณฑิต ที่คณะก าหนดเพิ่มเติม) 
 
 

1.3 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา (คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา) 
1.4 ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์/ผู้ร่วมงาน  
1.5 อาจารย์ที่ปรึกษา 

1.5.1 มีหลักฐานแสดงถึงการติดตามให้ค าปรึกษา
นักศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ภาคการศึกษา 
โดยใช้แบบฟอร์มอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน   
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของนักศึกษา 
ที่รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 10 คะแนน)* 

1.5.2 ต้องมีแผนการศึกษารายบุคคลให้กับนักศึกษาที่
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 
(คิดเทียบเป็นสัดส่วน จัดท าแผนฯได้ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ได้ 
10 คะแนน)* 

*ในการค านวณค่าร้อยละให้คิดค่าตัวหารตามจ านวนจริง แต่สูงสุดไม่
เกิน 50 คน  

 
จ านวนหน่วยกิตหรือหน่วยกิตเทียบ

เท่า ตามจริงแต่ไม่เกิน  
24 หน่วยกิต x 10 

ส าหรับอาจารย์เน้นบริหารไม่เกิน       
15 หน่วยกิต x10 

 
ไม่เกิน 5 คะแนน 
ไม่เกิน 5 คะแนน 

 
10 คะแนน 

 
 
 
 
 

10 คะแนน 
 
 
 

 

270 คะแนน 
และ 

180 คะแนน ส าหรับ
อาจารย ์

เน้นบริหาร 
 
 
 
 
 

2. เอกสารค าสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ 
2.1 เอกสารค าสอน (ประเมินผ่านคุณภาพระดับดีขึ้นไปจาก

คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 คน) 
2.2 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   
งานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับบทคัดย่อที่ตพิีมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.4 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับบทคัดย่อที่ตีพิมพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
2.5 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.6 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2.7 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
2.8 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
 

 
 

40 คะแนน (ผลิตใหม่) 
20 คะแนน (ปรับปรุงเกินกว่า 50%) 

100 คะแนน/เล่ม 
 
 

5 คะแนน/ชิ้น 
 

10 คะแนน/ชิ้น 
 

20 คะแนน/ชิ้น 
 

40 คะแนน/ชิ้น 
 

60 คะแนน/ชิ้น 
 

80 คะแนน/ชิ้น 
 
 

120 คะแนน 
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เกณฑ์ 

คะแนนสูงสุดที่
น ามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน

ประเมิน 
2.9 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
2.10 บทความวิชาการหรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่

ปรากฏในฐานข้อมูลใดๆและมีผู้อ่านประเมินบทความ 3 
ท่าน   

2.11 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
2.12 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

ทุนวิจัย (คิดตามสัดส่วนรายปีของสัญญาทุน)** 
2.13 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงิน

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน 
2.14 หัวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงิน

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2.15 ผู้ร่วมโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายใน 
2.16 ผู้ร่วมโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายนอก 
** ระยะเวลาของสัญญาทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน นับ 1 
ครั้งในปีที่ท าสัญญาทุน ถ้าระยะเวลาสัญญาทุนเกินกว่า 12 เดือน 
นับซ้ าปีถัดไปโดยใช้หลักการเทียบบัญญัติไตรยางค์ 12 เดือน 
เท่ากับคะแนนเต็มตามเกณฑ์ 

งานสร้างสรรค์ 
2.17 งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
2.18 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
2.19 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
2.20 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
2.21 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ 
(2.17-2.21 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 

100 คะแนน/ชิ้น 
 

40 คะแนน/ชิ้น 
 
 

60 คะแนน/ชิ้น 
100 คะแนน/ชิ้น 

 
20 คะแนน/โครงการ 

 
40 คะแนน/โครงการ 

 
5 คะแนน/โครงการ 

 
10 คะแนน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 

20 คะแนน/ชิ้น 
 

40 คะแนน/ชิ้น 
60 คะแนน/ชิ้น 
80 คะแนน/ชิ้น 

 
100 คะแนน/ชิ้น 
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เกณฑ์ 

คะแนนสูงสุดที่
น ามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน

ประเมิน 
3. งานบริการทางวชิาการ 

3.1 เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการบริการ
วิชาการแบบที่มีรายได้ หรือ หน่วยบริการวิชาการ หรือการ
บริการวิชาการลกัษณะอื่นๆ เช่น วิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่มี
การน าส่งค่าบริการวิชาการเข้ามหาวิทยาลัย 
 

 
3.2 เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นคณะท างานในโครงการบริการ

วิชาการแบบให้เปล่า 
 
 
 
 

 
3.3 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ/

อนุกรรมการวิชาการ  กรรมการ/อนุกรรมการวิชาชีพ 
กรรมการ/อนุกรรมการสมาคมระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิ
(หากเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษภายในมหาวิทยาลัย โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน กรณีภาระงานยังไม่ครบให้น าไปคิดเป็น
ภาระงานเทียบเท่า (แบบประเมินข้อ1.2) โดยการบรรยาย 3 
ชม. คิดเป็น 0.2 หน่วยกิต และไม่น าคะแนนมาคิดซ้ าในข้อนี้) 

 
3.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานสร้างสรรค์ 

 
พิจารณาจากเงินที่จัดสรรเป็นค่าบริการ

วิชาการซึ่งหักเข้ามหาวิทยาลัย 
- จ านวน 100 – 2,500 บาท  

เทียบเป็น 10 คะแนน 

- ส่วนที่เกินใช้เกณฑ์ 2,500 บาท 
เทียบเป็น 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาท างานไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
คิดเป็น 2 คะแนน 

- ระยะเวลาท างานเกิน 6 ชั่วโมงแต่
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง คิดเป็น 4 คะแนน 

- ระยะเวลาท างานเกิน 12 ชั่วโมง  
คิดเป็น 5 คะแนน 

 

 
 

40 คะแนน 

4. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

การกีฬา รวมตลอดถึงการจัด/พัฒนา ระเบียบสังคม การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตให้ดีขึ้น 

4.2 เป็นคณะกรรมการ คณะท างานในกิจกรรมข้อ 4.1 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 

 
3 คะแนน/กิจกรรม 

 
 

5 คะแนน/ชุดกรรมการ 

20 คะแนน 

5. งานอื่น ๆ (สามารถใช้เกณฑ์ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
หรือ ก าหนดเกณฑ์ใหม่เอง) 
5.1 ช่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจ า โดยผ่านความ

เห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานของ
ภาควิชาและวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  ด าเนินไปได้ดี (หาก
เป็นงานที่ก าหนดโดยชั่วโมงท างาน ให้คิดเป็นสัดส่วน 6 
ชั่วโมงเท่ากับ 5 คะแนน) 

5.2 คะแนนเพิ่มเติม 
(กรณีหัวหน้าหน่วย หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการ เล็งเห็น
ว่ามีจิตส านึกในการช่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ ให้มีคะแนน
เสนอเพิ่มเข้ามาได้ไม่เกิน 5 คะแนน) 

 
ไม่เกิน 5 คะแนน/ครั้ง 

 
 
 

 
 

ไม่เกิน 5 คะแนน 
 
 

100 คะแนน 

พิจารณาตามผลกการด าเนินงานดังนี้ 

- ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ 10 คะแนน 

- ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 5 คะแนน 

- เป็นโครงการที่ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 10 คะแนน 

3 คะแนน/ชิ้น/กิจกรรม 
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เกณฑ์ 

คะแนนสูงสุดที่
น ามาใช้เทียบสัดส่วน
ร้อยละของคะแนน

ประเมิน 
6. งานบริหารโดยต าแหน่ง (ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน) 

6.1  ความสามารถในการสร้างและบริหารทีมงาน (10 คะแนน) 
6.2  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบริหาร (10 คะแนน) 
6.3  ผลส าเร็จของงานที่รับผิดชอบตามต าแหน่ง (10 คะแนน) 

 

ผลการประเมิน  
(ผู้บังคับบัญชาก าหนดเกณฑ์และ
คะแนนได้เองโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล) 
ดีเย่ียม  ก าหนดคะแนนได้ 
          ตั้งแต่  9.0 ถึง  10 
ดีมาก   ก าหนดคะแนนได้   
         ตั้งแต่  8.0  ถึง  8.9 
ดี        ก าหนดคะแนนได้  
          ตั้งแต่ 7.0  ถึง  7.9  
พอใช้   ก าหนดคะแนน          
          ต่ ากว่า 7.0 
 

30 คะแนน 

7. คุณลักษณะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
7.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ 
7.2 เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงานที่ได้รับมอบหมายและงานบริการ 
     ที่เกี่ยวข้อง 
7.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบญัชา และ 
     ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
7.4 มีความประพฤติเหมาะสมในด้านการท างาน และปฏิบัติตาม 
     ระเบียบแบบแผนของมหาวิทยาลัย 
7.5 เอาใจใส่หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง 
 

 

4 = เป็นไปตามคุณลักษณะที่ดีมาก 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
3 = เป็นไปตามคุณลักษณะที่ดี 
2 = ต่ ากว่าคุณลกัษณะที่ดีเล็กน้อย 
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ 
1 = ต่ ากว่าคุณลกัษณะที่ดีและมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
ของหน่วยงาน 
0 = ต่ ากว่าคุณลกัษณะที่ดีและไม่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
ของมหาวิทยาลัย 

20 คะแนน 

8. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
8.1 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อ  
     สนับสนุนงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

      8.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถด าเนินการได้ตาม  
           เป้าหมาย 

     (8.1-8.2 ได้รับการับรองโดยผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อ านวยการ) 

 
      5 คะแนน/ชุดกรรมการ 
 
      10 คะแนน/คณะท างาน 

30 คะแนน 
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ค าอธบิายเพิ่มเติม 

1. อาจารย์เน้นการวิจัย หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็น
อาจารย์เน้นการวิจัยวาระละ 2 ปี โดยขออนมุัตผิ่านอธิการวิทยาลัย คณบดี มายัง ส านักงานบุคคล ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษาที่ตอ้งการเข้าสู่การเป็นอาจารย์เน้นวิจัย และต้องรับการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมินอาจารย์เน้นวิจัย
ตลอดวาระ ซึ่งขออนุมัติต่อวาระได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  

เกณฑ์คุณสมบัติและข้อก าหนดในการท างาน 

1. เป็นผู้มีประสบการณ์การวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ  และ/หรือ เป็น
ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ในดา้นการวิจัย 

และ 
2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทีม่ีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหรือภายใน อย่างน้อย 1 โครงการ ในรอบ

วาระ 2 ปี 
และ 

3. จัดท าชุดโครงการวิจัย และ/หรือ เป็นพี่เลี้ยงในการท าวิจัย ส าหรับอาจารย์ในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  
หรือสาขา หรอืหลักสูตร เพือ่ให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมท าโครงการวิจัยได้ 

2. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งบริหารหน่วยงาน (ผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า) สามารถประเมินได้ 2 กรณี 
   คือ (ข้อ 2.1) หรือ (ข้อ 2.2 และ 2.3) 

2.1 ประเมินด้วยแบบประเมินของต าแหน่งงานบริหารต าแหน่งสูงสุด (ภารกิจหลัก)เพียงชุดเดียว หรือ  
          2.2 ประเมินด้วยแบบประเมินของต าแหน่งงานบริหารต าแหน่งสูงสุด (ภารกิจหลัก) 1 ชุด และ 
          2.3 ประเมินด้วยแบบประเมินอาจารย์ประจ า 1 ชุด  

2.3.1 ถ้าไม่มีต าแหนง่บริหารที่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน     
ให้ใช้เกณฑ์อาจารย์ประจ าวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  ประเภทอาจารย์บริหาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 
ด้าน (รวม 70 คะแนน) และประเมินด้านบริหารตามต าแหน่ง จากแบบประเมินข้อ 2.2 ข้างต้น 
(น ามาเทียบเป็น คะแนนบริหาร 30 คะแนน) 

2.3.2   ถ้ามีต าแหน่งบริหารที่วทิยาลัย/คณะ/สถาบัน        
ให้ใช้เกณฑ์อาจารย์ประจ าวิทยาลัย/คณะ/สถาบันประเภทอาจารย์บริหาร ประเมินผลสัมฤทธิ์ 5 
ด้าน (รวม 100 คะแนน) 

หากประเมินทั้งแบบประเมินต าแหน่งบริหารตามภารกิจหลัก และประเมินภารกิจอาจารย์ประจ าด้วย ให้ถือแนว
ปฏิบัติดังนี้  

-กรณีสรุปผลประเมินตามข้อ 2.2 (ภารกิจหลัก) มากกว่าหรือเท่ากับที่ประเมินตามข้อ 2.3 --> ปรับเงินเดือน
ตามประโยชน์สูงสุดของอัตราการขึ้นเงินเดือนวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  หรือหน่วยงานที่สังกัด  

-กรณีสรุปผลประเมินตามข้อ 2.2 (ภารกิจหลัก) น้อยกว่าทีป่ระเมินตามข้อ 2.3 --> ปรับเงินเดือนตามอัตราการ
ขึ้นเงินเดือนของหน่วยงานที่เป็นภารกิจหลัก แม้จะเสียประโยชน์ 


